


 تاهّمألاو ءابآلاو َنيِمّلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْرَس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نؤّريس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو

 نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم .«تدادزا دق سردلا ةعاق يف

 .ةلامجو ةّيويح ءاهيلإ

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم لك يف
 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةّيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
 ظ .قّوشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم لك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا أرقإ

 :ةلغسأ لاساو ةزويسلا نع تلحق «ةفلقتم ةسفس تح كقوت

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع ْبَّرَدت »

 ةفلتخملا تايصخشلا ٌَراوُدَأ اهب يدؤت ةفلتخم تارصأ يف ْرّكَف »

 .ةياكحلا يف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ِبّردت ©

 .ةنيزح كتوص ةمغن ُلعجا ءائيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسإ »

 .ةياكحلا



 ايكيا لازال نب لا. وم كيدز هلم واقل رقت ذإ

 يهتاعقوت نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف

 .ةروبكلا ىلع تاعقوتلا كلت ضعب ُنّرَدو

 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص ٍلافطألا ىري ثيحب باتكلا كسما

 ما اًناوصأ اًمدخدسم ةلسع ةقّوشم ةقيرطب ةياكحلا ارق

 ىلإ ْدُع 2 .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع ضرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 ىلع دعاسي روصلا لّمأت ّنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ْتَّدحت
 .ثادحألا مهف

 ةّينعملا ةّيصخشلا ىلإ ؤش أ ,«تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

 .مّلكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجار

 .اهل مهمهف ىدم نم قّقحتتل
 لوح لافطألا تاعقوت ىلإ ْدَع .ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم

 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ثلطأ

 .هب نوموقي يف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةّيليثمت وأ اهنومسري
 اذإ مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو ْمهطعأ

 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 "”قلهسلا ةعلاطملل“ دربيديل ةلسلس

 نب هراملالا

 عاشفتصلاَو

 هنا وكلا وكب ايروفالا

 هيدلاياك .:مولررلا عضو



 07 و 9 7 3 5 0

 ّنِم َرْثْكأ اهبعل ىّدْخِإ بحت ٌةريِمألا هذه ْتّناك
 0 لا ا ل

 ٌةبغللا ٌكّلَت تناك .اهَدْنع ِةَدوُججْوَملا ىَرْخَأْلا ٍبَعَللا

 1 1 ةعقق م 0 دقق را 22

 اهفذق يف ةّريثك تاعاس ِمْوَي لك يضقت «ةّيِبَهَذ ة

 .اهفاقتلا م ءاوهلا ىّلِ





 ٌتاذو ءاَّدج ٌةَريِبَك ٌةَباغ كلَملا رْضَق َبْوُق ثّناك

 3 م هز اغلا ديقايخا حا يف قلاكو للك لاطمألا

 .رابكلا راجشألا ىّدْحِإ تخت ٌةَمِلَظ ذم ٌةَفيِمَع 28

 ماّيألا يف اوحيِرتْسَي ْنَأ ْمُهُدِعْسُي ُساَنلا تاكو 3

 .ةكزيلا برق درابلا َِرَجَّشلا كلت ّلظ تخت «ةّراحلا

 نايخألا ّنِم ٍريثَك يف ُبَهْذت ٌةَريغّصلا ُةَريِمَألا ٍتناكو

 .اهَدْحَو َكانُه َبَعْلَتل





5 5 

 ىَلَع ضر ْنَأ «ىَرْغّصلا ةريِمألا ةداع ْنِم ناك

 مث اًيلاع ةَيِرعَّذلا اهترُك َيِمْوَتو ةكزبلا 3 ِبْشْعلا

 ىَلَع ْتَعَف ْتَعَق 4 .روثغعلا هندي ىلإ ف او





 اهترُك تقاضأ اهّنأ رّوَصتم نأ ٌةريمألا عطتشتت ل

 عايض يف ْثَرَكَف امّلُكو .ْتَكَم «ةلييجلا َةَيَِعَّذلا

 اهُليِوَع َعَمَتْراَو ءاهٌؤاكت داز ةَبوُبْحَملا اهتبغل

 .(حايّصلاو ءاكْيلاب تَْضلا ُعْفَر)

 :اهّل ُلوُقي اَْوَص ْتَعِمَس يكبتمَريمألا تناك امّنيتو

 «؟كل ىَرَج اذام ؟ةَريِغَّصلا ٌةَريِم ملا اهني نيكل اذامل»





 :اهقلكي ناك يذلا ىَرتل اهمأد ٌةَريمَألا َتََفَرَق

 كرس كلتش نكي هلو .اهني امرك اذعأ ىدق أ قت مل 1 م ضرك رعت نق
 .ةّكبلا ةقاح ىَلَع «عَدْفَص

 ةليمجلا َةَيبَعَّذلا يِتَرُك َّنَأِل يكن يّنإ) :عَدْفّضِلل ثّلاقف

 (.ةّقيوعلا ةَكبلا هذه يف ْتَعََّو د





 ْنَأ ُرِدْمَأ انأ .يكبت ال١ :ٌعَدْمّصلا اهل َلاقف

 يتئيطغُت اذام ْنكلو .كترك ىَلَع لوصحلا يف كّدعاسأ

 «؟ّل اهّتْذَجَو اذإ

 يجات ىََّع وأ «يرهاوج 5 كم

 يترك ّىَلإ َديِعُت ْنَأ َتغَطَتْسا اذإ ءّييَمَّذلا





 ءكَرهاوَج ؤأ كايث ٌديرَأ ال» :ٌعَدْفَضلا اهباجأف ََ 3 8 7

 ٍ 5 تر
 ينيلعجَت نأ كُديِرأ .ينيّيحُت ْنأ ٌديرأ يِنإ»

 4 22 ىف 3 5 58
 كِبْنَج هل رسلج ١ نأ ٌبحأ َكَعَم َبَعلأف «كقيدَص

 تّرشأو بهذا ِكِنْحَص ْنِم َلُكآو «ةّدئاملا ىَلَع

 نَا

1 





 اذإ» :ةريمَألل اًلئاق ُهَمالَك ُعَدْفضلا َلَصاَوَو

 ءةقيعلا ةَكزبلا يف ُتْسَطَع هذه يتابَغر ٍذيِفنَتب ٍتْذَعَو
 «؟ينّئيدعَت لَه َكَيبعَّذلا كَئَرُك ٌتْرَضْخَأو

 .ٌعراف ٌمالَك عَدْفُّضلا َتيِدَح َّنَأ ٌةَريمألا ِتنَط
 ٌةديِدَش ةّيبََّذلا اهتَرُك ىَلَع لوُصَحلا يف اهّنيْغَر ثّئاكو

 ام َّلُك ذيقنتب َكُدِعَأ مَعَت» :ُهَل ثّلاق اذل ءاَّدج

 « .ًةيبَمَّذلا قو نك ْنَأ ىَلَع ؛ُهَتبَلَط

 يف َسْطَع «تاملَكلا هذه ٌعَدْفّضلا َعِمَس امّدْنِعف
 .ةكؤبلا



 رهيب 0١
 كا

-8 

1 
 »و 2 6 5

 د ه2



 ٍةَعْرْشِب ّداعو هقكربلا قامغأ ىَلِإ ُعَدْفُضلا ى

 .هِمَق يف هيدا ٌةركلاَو ءاحباس

 انيطت دورألا ةورش زق دييظفلا ىلع ةيقلا قب
 ءاهنطَقتلف .ةيناث ةبوثخملا اهتيغُل ْثَأَر َنيِح اًدج
 اهظيلتو كوقلا يف اهيبإق يجو هاك فور
 رع ع

3 
 .ىَرْخُأ َدْعَب ةّرم





 ْتَضَكَرو «ةكزبلاو عَدْفّصلِل اهَرْهَط ثرادأ ّمُث

 .اهيبأ ِرْضَق َوْحَن ةَهِجَتُم ةَباغلا يف

 !ينيرظتنا» :الئاق يكتمل ملا ٌعَدْفّصلا (َتَّوَص) قت

 َنيِضْكْرَت يتلا ةَعْرُشلاب ٌضَُّرلا ٌعيطتسأ ال !ينيرظتلا
 .اهي قاحّللا اًلواحُم ةَريمألا َءارَو ُرِفْقَي عارو «!اهب

 .ضكولا َتّلّصاوو فّوخَت ُرِدَتْسَت ل اهّنكلو

 ارد





 ةّدئاملا ىَلَع َةسِلاج يلاّثلا م ميلا يف باشا ٌةَريِمألا تناك

 تاريمأألاو «هتيشاح ٍلاجرو «كلَملا َعَم اهَءادَع َلَواَنَتتِ

 ريغَّصلا َيِبَحَّذلا اهِنْحَص ْنِم ُلُكأَت ثّئاك امككَو .تايرخألا

 فك ْنَأ دب ءىربكلا رْضَقلا ةعاق ىلإ ُهقيِرَط ٌعَدْفّضلا نش
 َعَرَق ْنَأ َدْغَبو ٌدَجَرَد َةَجَر ٌيِماَخُل (مّلُشلا) وتلا ِكض

 !ئوغصلا ةويم مالا اهب :ٌحيصَي و َوُهو «ماعطلا ةَقْوَغ تاب

 «.بابلا َيِل يِحَتْفا

715 





 ناك يذّلا ىَرَتِل بابلا ىَلِإ ٌةَريِمَألا تَّضَكَرَ

 تَقَلْغَف ؛ثفاخ ٌعَدْفُصلا هنأ ْتَأَر امّدْنِعو .اهيدانُي

 ىَلَع اهناكم ىَلِإ ْتَعَجَّرو ديِدَّش تؤَصو ةَعْرشب بابلا

 5 2 - 5 ١
 يذلا ام» :اًلئاق اهّلَأَسف ٌةَفئاخ ُهَنتْبا ُكلَملا ىأَر

0 
 ْنَأ ٌديرُي د ام جراخلا يف ُدَجْوُي لَه ؟يتيتب تب اي كقاخأ

 « ؟ كَفطَتْخَي

375 





 !ٌريزعلا يدلاو اي الد :ٌةريمألا ةكياجأف

 ميم ع اخ د 3 د ليغ
 عدفض ىّوِس كانه َسْيلَو «درام جراخلا يف دَجوي

 .رَِق عيش
 «؟كننِم ٌعَدْفّصلا ُديِرُي اذام» :اًلئاق ُكِلَملا اهَلأَسَك

 يف ةّباغلا يف َتَدَح اَنَع اهابأ ٌةَريمَألا ِترَبْخَأ ع

 شيئَعلاِب ُ َحَمْس نأ ُهتَدَعَو» :ُهَل تَلاقو قباَسلا مْويلا

 ةقاسملا هذه ٌعطْقَيَس هنأ اَدَبَأ ّيظأ ْمَل يّنكلو ءيِعَم

 ) .ءاملا ِنَع اًديعَب ب ٌةريِبكلا

18 





 ىَلَع ٌةيناث ٌةَقْرَط ٌتَعِمُس ءامامَت ةَطْحّللا َكْلِت يفو

 :ٌحيصَي ٌتْوَصو «بابلا

 ِيرَكَذَ .يئادنإ يعّمْسأ !ىَرْغَّصلا ٌةريِمَألا اهّثيَأ»

 هدرابلا ولملا يف كدلك يا يبتلي قا جو
 نأ رنا قآلاو .كِيَلِ اهويعأو كتَرُك 5 َدجَأل

 «.عت شبل ينيتختو كو يت





 نأ هيلع ُناسْنإلا ُدِعَي امَدنِع» :هِتْبال ُكِلَملا ٌلاقف

 (.بابلا يحتفاو يِبَحْذإ .هِدْعَوب َيِفي

 .هْتحَتَكو بابلا ىَلِإ ىَرْغّصلا ٌةَريِمألا ِتَبَهَذَك

 ءاهَمْلَح ٌّعَدْفّضلا ّرَفَك ءاهّيِسْرُك ىَلِإ ثّداع امَدْنِعو

 كينج ينيِعَضت ْنَأ وو :كفلع ْنَأ َدْعَب اهل َلاقو

 «.ةّدئاملا ىَلَع

 3 «عَدْفُضلا ةَمْعَر ةيبلَت يف ٌةَريمَألا َتَدّدَرَت

 .ُهَبَلَط تلت ْنَأ اهَرَمَأ اهّدلاو

5 





 :ةريمَأْلل لاق «ةّدئاملا ىَلَع ٌعَدْفّضلا ّراص امَدْنِعو
 نكي يلو دهلا عيقذلا فكض يبرق ذآ ىشيأ)
 )2 .هِسْفَن ِنْحَّصلا َنِم اَعَم َلُكَأ

 ْمَل اهّنكلو ءاهتدارإ َمْعُر َنْحَّصلا ٌةَريِمَألا تَرَ
 اهتلَوانَت ِةَمْقَل َّلُك َّنَأ اهَل ادبو ءاليلَق الإ اهَماعَط َسَمَت
 أ .اهقثنت ثداك

 هوت وفل ل
 يف َةَريبَك ةَّذَل َدَجَو ْدَقَك ٌعَدْفُضلا ام

0 





 ْنَأ كوُجَْأ اذل ءّنآلا ٌبعَت يِننإ» :اهل لاكو «ةزيمألا

 ٌيِريرَحلا ِكِريِرَس ىَلَع َمانَن يكل «كِتَقْرَغ ىلإ ينيذُخَأت ٌ - ِ 3 12 انك هَ هذ 1 1000
 «.ريغّصلا

 ْنِم ٌعوُمّدلا ِتَرجَمَت ءَكِلذ ٌةَريمَألا ِتَعِمَس اًملو
 «درابلا َريِغَّصلا َعَدْفُّضلا سمت همك ْنَأ كدت ه5 .اهنتغ

 .ٌصاخلا اهريِرَس يف اهبْنَج اهيئَج ُهَرَوَصَعَت ْنَأ ل

75 





 اذإ» :ةئوُشُحِب هتتئال َلاقو ءُكِلَملا َبِضَع مث
 ال ِكّنإف قي يف َنَِقَت امدنِع ءممُدعأ كدعاس
 هَل ُكَرْهَط يريِدُتو هيلمُهُت ْنَأ كلذ َدْعَب َنيِعِبطَتْسَت

 «.ِكِتُْع ىَلِإ ِكعَم َحَدْفُضلا يِذُح

>78 





 ا 0 2 و 4 هور <
 .اهريرَس ْنَع اديعَب اهتفرغ ةّيواز يف ُهْنَعضَو

 .عدْفْصلِل ملل اهَرْهَط ثّرادأو ءاهشارف ىَلَع ْثتَمان مث

 انأ» :اًلئاق لاع ِتْوَصِب َةيناث ٌعَدْفْصلا َمَّلَكََ
 - - و -

 كتَءالُم قوف ءَكَبْنَج َمانأ نأ ٌديرأو ءاَضْيَأ ٌبعَت

 1 نأ كوخذأ





 َلَصاو َعَدْفُضلا ّنكلو ّديزناث ٌةَريِمَألا تكبق

 ِكُتْوَكَس ءكِريِرَس ىَلِإ ينيِقْرَت ْمَل اذإ» :اًلئاق ُهَمالَك
 «.كلَملا كيبأ ىلإ

 ؛عَدْفُضلا ٍةَْغَر بلت نم َّدْب ال ُهَ أ ٌةريِمَألا َتَقَرَع

 تطَقَتلا اذل .اهِدغَوب َيِفَن نأ اهيَلَع ٌحلْيَس اهابأ َّنَأل

 ىَلَع ُهْتَعَضَوو ءاهِريرَس ىَلِإ هب ثداعو َجَدْفّصلا

 طقاستت ٌحوُمّدلا تناك امَنِيَب ءاهبتَج ةيريرلا ةدكولا
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 َلّوَحَت ىَّنَع ءَكلذ ُلَعْفَت ٌةَريمألا تّداك امف

 ُبْسحَم اًليِيَج نكي ْمَلو .ليمج ٍريمأ ىَلإ ٌعَدْفُضلا
 ٌدَبْدَع ٌةماستبا هِْيَلَع ُترَهَط ءفيطل ِهْجَو اذ ّناك ْنَب

 ىَوِس ُهَلِطِنُي ْنَل رْخّسلا َّنأ فيكو .ِعَدْفُض ىلإ ُهنلَوَعَو

 ٌةَعَم شيعت ءاهّل اًقيفَر علنا كلذ طبت لبو قي
 ناد

 قف





 ّنِم ٍريثك يف اهُيقارُي ناك َفِيَك ُريمَألا اهَرَبْخَأو
 هةباغلا يف ةَييَّذلا اهتَركِب ُبَعْلَت َيِهو «تاقؤألا

 .اهيحَأ تفيَكو

 لَه !ةَريِزَعلا ٌةريمَألا اهّنْبَأ» :ةريمألل لاق َمُث

 «؟كّل اجْوَر يب َنيِلَبْقَت

 ُهَضَرَع ام ْثَلِبَقو ءٍفيطّللا ِهِهْجَو ىَلِإ ٌةَيِمَألا ٍتَوَنَ

 ان





 و
 ئكل كِلَملا ىَلِإ اَعَم ابََذو ءاهدتي ُهَدَي َّعَضَو ّمُث

 .امُهَل ىَرَج امب ُةارِبْخُي

 و 322 بعع دو # 5 5 5
 لويخ هّنِس اهّرَجَت ٍةَبَرَع يف ارفاس يلاّتلا مّْيلا يفو

 ءاهيَلإ الَصَو امَدْنِعو .يِمألا ٍدلاو ِةَكَلْمَم ةَيِحاَن ضبب

 ُمْوَرَي ْمَل يذلا ءريمألا ةدؤعب اًميظَع الافتحا اوُلَفَتحا

 2 ل
 .ةريثك تاوّنَس ْذْنَم
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 ٍةَداَعَس يف اشاعو َكِلَّذ َدْعَب ةَريمألا ديمألا َجّوّرَو

 .امهتايح َةّيقَب ةكفَي

 رْضَقلا يف ةَيَعَّذلا ةّركلاب ٌةريِمألا تطّقتْخاو

 ٌقْؤَفو ءةّصاخ ةّيجاجُز ةَبْلُع ّلخاد اهاَّيِإ قاب

 .نؤللا ةيئاوُجرأ ةّدَكِم









 «ةبوبخملا تاياكجلا» ُةَلِسْلِس

 مازقألاو جلّقلا ضايب -
 ةعبّسلا

 دولا هرير ولا لها
 شحولاو ةليمج - *
 اليزدئتسا- 5

 هتطقو يزهر - 0
 اعقل لاجل ككل ١

 ا 1
 ناديعج- 4

 ءاّدحلاو َناريغَّصلا نانا ١
 ثالثلا تازنعلا ١١

 ةمزجلا وأ را ١١
 ةمئانلا ةريمألا - “١7

 لزئويار -14

 يِبهَّذلا رعَّشلا تاذ ١5-
 ةثالثلا بابّدلاو

 ءارمحلا ةريغّصلا ةجاجّدلا

 ةيلوصافلاو ماس ١١-
 لوفلا ةّبحو ةريمألا 8

 ةّيرحسلا ردقلا -

 عدقٌضلاو ةريمألا ٠

 ّىبهّذلا توكتكلا 1١-

 - رورغملا َيِبَّصلا 7
 ل غل
 ةعبّسلا نايدجلاو ٍبئّذلا 4

 بيرغلا رئاطلا -

 ال
 ريغَّضلا اموت -1

 روطاربمإلا بوث -

 فيزا رفو ةندملا راق - كرم

 ةّريِهُز 07
 ةباغلا قيرط

 لبخلا ريسأ -"5

 ريغّصلا طاّيخلا -"ه

 ٌزوإلا ةيعار 7
 جلتلا ةكلم -0
 ةبيجعلا ةبلعلا 8
 راّثلا رئاط 9

 دّدمّرلا ةئيدم -4 ٠

 ناحلألا ريمأ -4


